
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 26 вересня 2018 року (протокол № 2) щодо рекомендації до друку  

підручників, навчальних посібників та монографій. 

 

Згідно рекомендацій навчально-методичної ради НУБіП України та Координаційної ради з 

питань науково-технічної діяльності Університету Вчена рада НУБіП України рекомендує до 

друку: 

Підручники 

- «Технології соціально-педагогічної діяльності» (автори – д-р філол. наук, професор 

Шинкарук В.Д., канд. психол. наук, доцент Теслюк В.М., канд. пед. наук, доцент Ковальчук Т.І.); 

- «Organic chemistry. Textbook» (автори – д-р техн. наук, доцент Ковшун Л.О., канд. хім. 

наук, доцент Кротенко В.В., канд. хім. наук, доцент Бухтіяров В.К., канд. хім. наук, доцент 

Бойко Р.С.);  

- «Неорганічна хімія» для спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

(автор – д-р хім. наук, професор Копілевич В.А.);  

- «Моделювання та прогнозування стану довкілля» (автори – д- р фіз-мат. наук, професор 

Ясковець І.І., канд. с.-г. наук, доцент Протас Н.М., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю., канд. 

пед. наук, доцент Осипова Т.Ю.);  

- «Охорона праці в галузі (автотранспорт)» (автори – д-р техн. наук, доцент Войналович О.В., 

канд. техн. наук, доцент Марчишина Є.І.);  

- «Сільськогосподарські машини» (автори – д-р техн. наук, проф. Войтюк Д.Г., д-р техн. 

наук, проф. Аніскевич Л.В., д-р техн. наук, проф. Барановський В.М., доц. Волянський М.С., 

канд. техн. наук, доц. Гуменюк Ю.О, канд. техн. наук, доц. Мартишко В.М., канд. техн. наук, 

доц. Онищенко В.Б., канд. техн. наук, доц. Сівак І.М., канд. техн. наук, доц. Смолінський С.В.).  

 

Навчальні посібники: 

- «Землеустрій. Типові рішення при проектуванні елементів контурно-меліоративної 

організації сільськогосподарських угідь» (автори – д-р екон. наук, доц. Мартин А.Г., д-р географ. 

наук, проф. Ковальчук І.П., д-р екон. наук, доц. Євсюков Т.О., канд. екон. наук, доц. Тихенко Р.В., 

канд. екон. наук Шевченко О.В., канд. екон. наук Опенько І.А.);  

- «Фізична і колоїдна хімія» (для спеціальності «Біотехнології та біоінженерія»» (автори – 

канд. хім. наук, доцент Хижан О.І., д-р техн. наук, доцент Ковшун Л.О.);  

- «Управління програмними проектами» (автор – канд. техн. наук, доцент Ясенова І.С.);  

- «Комп’ютерна логіка» (автори – д-р техн. наук, професор Лахно В.А., канд. техн. наук, 

доцент Гусєв Б.С., канд. пед. наук, доцент Касаткін Д.Ю.);  

- «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» (автори – д-р пед. наук, доц. 

Тарасенко Р.О., д-р пед. наук, проф. Амеліна С.М.);  

- «Теорія оптимізації. Частина І» (автори – д-р техн. наук, доц. Жильцов А.В., канд. техн. 

наук, доц. Мірських Г.О.);  

- «Електропривод сільськогосподарських машин» (автори – канд. техн. наук, доц. 

Синявський О.Ю., канд. техн. наук, доц. Савченко В.В., Соломко Н.О.);  

- «Ортопедія собак і котів. Частина ІІ» (автори – д-р вет. наук, професор Сухонос В.П., 

д-р вет. наук, професор Малюк М.О., канд. вет. наук, доцент Куліда М.А., канд. вет. наук, доцент 

Солонін П.К., канд. вет. наук, доцент Дорощук В.О., канд. вет. наук, доцент Ткаченко В.В.); 

 

Термінологічний словник 

- «Міжнародна ветеринарна ембріологічна номенклатура» (автори – д-р вет. наук, проф. 

Хомич В.Т., канд. вет. наук, доц. Дишлюк Н.В., канд. вет. наук, доцент Мазуркевич Т.А., канд. 

вет. наук, доцент Стегней Ж.Г.).  

 



Монографії 

- «Лінгвокраїнознавчий підхід до навчання української мови як іноземної» (автори: 

д-р пед. наук, проф. Костриця Н. М., канд. пед. наук, доц. Береза Л. О.);  

- «Розвиток педагогічної майстерності викладача» (автор: канд. психол. наук, доц. Теслюк В. М.);  

- «Загадкова анатомія. Носії життя» (автор: д-р вет. наук, проф. Рудик С. К.);  

- «Створення великомасштабних планів території сільських населених пунктів із 

застосуванням безпілотного літаючого апарату» (автори: канд. екон. наук Жук О. П., канд. екон. 

наук Опенько І. А., канд. екон. наук Шевченко О.В., канд. екон. наук Чумаченко О. М.);  

- «Науково-методичні засади розвитку сільських територій України з урахуванням 

потенціалу особливо цінних земель» (автори: д-р географ. наук, проф. Ковальчук І. П., д-р екон. 

наук, доц. Євсюков Т.О., канд. екон. наук, доц. Тихенко Р. В., канд. екон. наук Опенько І. А., канд. 

екон. наук Шевченко О.В., канд. екон. наук Жук О. П., канд. с.-г. наук, доц. Барвінський А. В., 

канд. екон. наук Атаманюк О. П., Патиченко О. М., канд. екон. наук Кривов'яз Є. В.);  

- «Інвестиційне забезпечення конкурентоспроможності агропромислових формувань» 

(автори: д-р екон. наук, проф. Резнік Н. П., канд. екон. наук Слободяник А. М., канд. екон. наук 

Котляров В. О.);  

- «Науково-практичні основи зберігання та переробки зерна пшениці, жита, ячменю» 

(автори: канд. с.-г. наук, проф. Подпрятов Г. І., канд. тех. наук Гунько С. М., канд. с.-г. наук, доц. 

Бобер А. В., канд. с.-г. наук, доц. Ящук Н. О.); 

- «Забезпечення євроінтеграційних процесів в екологічній сфері України: 

адміністративно-правові аспекти» (автори: канд. юрид. наук, доц. Гулак О.В., канд. юрид. наук 

Савенко Г.В., канд. юрид. наук Головій Л.В.); 

- «Техніко-технологічні основи машиновикористання зернозбиральних комбайнів» 

(автори: д-р техн. наук, проф. Войтюк В. Д., канд. техн. наук Демко О. А., канд. техн. наук 

Роговський І. Л.);  

- «Макроекономічні диспропорції України: особливості формування та механізм 

регулювання» (автори: д-р екон. наук, проф. Шинкарук Л. В., д-р екон. наук Вдовічен А. А.);  

- «Формування фахової компетентності техніків-механіків в аграрних закладах вищої 

освіти» (автори: канд. пед. наук, проф. Кубіцький С. О., канд. пед. наук Стаднійчук І. П.);  

- «Віброакустичне діагностування циліндро-поршневої групи двигунів машин для 

лісотехнічних робіт» (автори: канд. техн. наук Тітова Л. Л., канд. техн. наук, доц. Надточій О. В., 

канд. техн. наук, доц. Роговський І. Л.);  

- «Ecosystem Services of Ukrainian Forests: a Case Study of the Polissya Region» 

(Екосистемні послуги українських лісів: дослідження у регіоні Полісся) (автори: д-р с.-г. наук, 

проф. Лакида П. І., д-р с.-г. наук, проф. Швиденко А. З., д-р с.-г. наук Білоус А. М., канд. с.-г. 

наук Миронюк В. В., аспірант Мацала М. С., д-р с.-г. наук Василишин Р. Д., д-р с.-г. наук 

Щепащенко Д. Г., канд. с.-г. наук Голяка Д. М., канд. с.-г. наук Лакида І. П.);  

- «Ukraińsko-Polska współpraca w dziedzinie nauk humanistycznych і przyrodniczych: historia 

i współczesność» (Українсько-Польська співпраця в галузі гуманітарних і природничих наук: 

історія та сучасність) (за загальною редакцією д-р філол. наук, проф. Шинкарука В. Д.).  

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


